
MODULAR SUPPORT SYSTEM

MODULAR SUPPORT SYSTEM

MULTI-INZETBAAR
Het modular support system van Wagenborg 
Nedlift is gefabriceerd door een Lloyd’s Approved 
Manufacturer. Het systeem is ultrasterk, modulair 
(koppelbaar), makkelijk op te bouwen en universeel 
inzetbaar. Het biedt uitkomst bij bijvoorbeeld het 
inrijden en invaren van grote bruggen. Ook kan 
het systeem (of delen ervan) ingezet worden als 
schuinlaadstelling, ondersteuning of als portaal met 
daarop gantry-balken en strandjacks.

EENVOUDIG TE KOPPELEN
Het systeem is eenvoudig te koppelen met ander 
materieel, zoals gantry balken en modulaire 
aslijnen. Het systeem is ontwikkeld om grotendeels 
voorgeassembleerd aangeleverd te worden. Op 
de bouwplaats zelf worden de delen gekoppeld 
met behulp van een aantal pennen. Eenvoudig, 
tijdbesparend en bovendien veilig!

Op zoek naar een 
slimme oplossing?

Het modular support system van 
Wagenborg Nedlift biedt uitkomst
om nog slimmer te werk gaan 
bij het transporteren van grote en 
zware delen. 

Unieke kenmerken:

   Ultrasterk
   Koppelbaar
   Universeel inzetbaar

VEILIGHEID GEWAARBORGD
Het systeem is volledig volgens de strikte Eurocode 
en Lloyd’s normen geëngineerd en gefabriceerd. 
Voor fabricage zijn uitsluitend materialen gebruikt 
van Lloyd’s approved leveranciers. Het systeem is 
dankzij haar hoogwaardige kwaliteit inzetbaar 
voor zowel onshore als offshore toepassingen. Een 
belangrijke toegevoegde waarde.

KENMERKEN
  Veilig, stabiel, sterk en makkelijk op te bouwen
 100% modulair samen te stellen in diverse  

     configuraties en groottes
  Te plaatsen op SPMT, sledesysteem, ponton en  

     grondniveau
  Capaciteit: 1.000 ton per toren
  Lloyd’s gecertificeerd



Wagenborg Nedlift

Sinds jaar en dag bouwt Wagenborg 
Nedlift aan duurzame relaties 
met haar klanten en partners in 
binnen- en buitenland. Hierdoor is 
het team van Wagenborg Nedlift in 
staat om iedere keer weer unieke, 
vakkundige en veilige oplossingen 
op het gebied van zwaar 
transport, hijswerk, engineering en 
aanvullende diensten aan te bieden.
 

De focus van Wagenborg 
Nedlift ligt hierbij op:

    Veilig werken 
    Vakkundig en duurzaam inzetbaar 

     team
    Bestendige klantrelaties
    Duurzaamheid en innovatie
    Een toekomstbestendige 

      bedrijfsvoering

Wagenborg Nedlift is 
gespecialiseerd in: 

   Hijs- en transportengineering 
    (Wagenborg Engineering)
   Logistieke maatwerkoplossingen 

     voor complexe transport-       
    vraagstukken
  Vakkundige machineverhuizingen 
   Veilige en efficiënte verhuur-  

    oplossingen met een moderne
    vloot materieel
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